Wachttijden en operaties
Chirurgie

Beter voor elkaar

Voorlichting wachttijd operatieve interventies
Uw arts heeft met u een operatieve ingreep afgesproken. De operatie moet
nu ingepland worden. Dit verloopt via het opnamebureau. Dit bevindt zich
op de eerste etage bij de hoofdingang.
Voordat de operatie daadwerkelijk plaats kan vinden wordt u nog
beoordeeld door de anesthesist. Dit is de arts die de narcose tijdens de
operatie zal verzorgen. U krijgt hiervoor een afspraak op de pre operatieve
poli (POP) van de anesthesie. De anesthesist bekijkt samen met u of u een
algehele narcose of andere vorm van anesthesie kunt ondergaan. Soms is
hiervoor nog advies of beoordeling van een andere specialist nodig.
Als de anesthesist toestemming gegeven heeft voor de operatie kan deze
worden ingepland.
Bij het opnamebureau hebt u kunnen aangeven in welke periode u bij
voorkeur geopereerd zou willen worden. Helaas is het niet altijd mogelijk
om hieraan tegemoet te komen. Voor sommige operaties bestaat een
wachtlijst.
Op korte termijn zo’n operatie inplannen is dan vaak niet mogelijk.
Uw behandelend arts heeft slechts zeer beperkt invloed op de wachtlijst.
Hoewel u tijdens de wachttijd op de operatie nog steeds klachten van uw
aandoening kunt hebben vormt de wachttijd geen risico voor uw
gezondheid.
Voor sommige aandoeningen bestaat er een kleine kans op verandering
van de klachten waarvoor beoordeling door uw arts nodig kan zijn.
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Als u galstenen heeft kunt u tijdens de wachttijd nog steeds pijnaanvallen
in de buik houden. Hiervoor hoeft u geen contact op te nemen met uw
behandelend arts.
Als de buikpijn samen gaat met koorts (gemeten temperatuur > 38 graden)
of met gelige verkleuring van oogwit of huid, donkere (cola kleurig)
verkleuring van de urine in combinatie met bleke kleur van de ontlasting
(stopverf kleur) is dat reden om wel contact op te nemen met het
ziekenhuis.
Als u een liesbreuk, littekenbreuk of navelbreuk heeft kan de zwelling
tijdens de wachttijd groter worden. Ook hiervoor is het niet nodig contact
op te nemen met uw behandelend arts.
Als de zwelling pijnlijk is en niet meer verdwijnt bij plat liggen of niet meer
terug te duwen is terwijl dit voorheen wel het geval was raden wij u aan
contact op te nemen met het ziekenhuis. Als u hierbij buikpijn krijgt met
misselijkheid of zelfs braken moet u contact opnemen met de spoedeisende
hulp van het ziekenhuis.
Voor vragen over de duur van de wachttijd kunt u contact opnemen met het
opnamebureau,
T 010 297 57 57
Voor vragen over verergering van uw klachten waarvoor het advies geldt
contact op te nemen met het ziekenhuis kunt u contact opnemen met de
polikliniek chirurgie of de spoedeisende hulp,
Polikliniek chirurgie
T 010 297 52 20
Spoedeisende hulp
T 010 297 53 00
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
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